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ČNES dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 KLADNO - KROČEHLAVY

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č. 40/2019
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy, oddělení dopravně správní, jako příslušný správní orgán
podle § 124 odst. 1) a 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a
právních úprav, po předchozím písemném stanovisku Policie České republiky, Krajského ředitelství
policie Středočeského kraje, Územního odboru vnější služby Nymburk, Dopravního inspektorátu,
Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk č. j. KRPS-122656-1/ČJ-2019-010806-ZU ze dne 20. 5. 2019,
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanovuje
firmě ČNES dopravní stavby, a.s., se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy, IČ
477 81 734, zastoupené na základě plné moci ze dne 29. 4. 2019 firmou SEDOZ DZ s.r.o., se sídlem
Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČ 242 18 537, přechodnou úpravu provozu v souvislosti
s úplnou uzavírkou silnice č. II/324 Podmoky, správní obvod Poděbrady, z důvodu opravy povrchu
komunikace v km 2,102 – 2,542 silničního staničení a současně pro stanovení objízdných tras,
v souladu s ust. § 61 odst. 3) zákona o provozu na pozemních komunikacích, formou umístění
přechodného dopravního značení dle grafického návrhu v termínu:

11. 6. 2019 – 13. 6. 2019
Další podmínky pro stanovení přechodné úpravy provozu a osazení přechodného dopravního
značení:
1.

Umístění přechodného dopravního značení bude provedeno dle přiloženého schéma v souladu
se stanoviskem č. j.: KRPS-122656-1/ČJ-2019-010806-ZU ze dne 20. 5. 2019 Policie České
republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru vnější služby
Nymburk, Dopravního inspektorátu, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk.

2.

Dopravní značky užité k přechodní úpravě provozu musí být osazeny v souladu s ust. § 62 odst.
2) zákona o silničním provozu a v souladu s TP 66 (II. vydání) – Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích.

3.

Dopravní značky svým umístěním a barevným provedením musí být v souladu s vyhláškou č.
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

e-podatelna: podatelna@mesto-podebrady.cz
internet: www.mesto-podebrady.cz

úřední hodiny: po a st 8-11, 12-17 hod. čt 8-11
tel.: 325 600 211
IČ: 00239640
podatelna MěÚ: po a st 7-17, út a čt 7-15, pá 7-14 hod.
DIČ: CZ00239640
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4.

Dopravní značení bude na pozemních komunikacích instalováno odbornou firmou. Náklady
spojené s umístěním přechodného dopravního značení hradí žadatel.

5.

Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy, oddělení dopravně správní, si vyhrazuje právo ve
spolupráci s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje,
Územním odborem vnější služby Nymburk, Dopravním inspektorátem, Boleslavská 1831, 288
29 Nymburk, toto stanovení změnit, doplnit nebo zcela zrušit, pokud si to bude vyžadovat
bezpečnost a plynulost silničního provozu.

6.

Stanovení přechodného dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení,
případně jiné opatření dotčeného správního úřadu, vyžadované zvláštními předpisy.

7.

Za průběh přechodné úpravy provozu, umístění přechodného dopravního značení a
dodržování podmínek opatření obecné povahy zodpovídá: firma ČNES dopravní stavby,
a.s., se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy, IČ 477 81 734; pan Petr
Macháček, tel.: 724 148 061.
Odůvodnění:

Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy, oddělení dopravně správní, jako příslušný orgán státní
správy, obdržel žádost firmy ČNES dopravní stavby, a.s., se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01
Kladno - Kročehlavy, IČ 477 81 734, zastoupené na základě plné moci ze dne 29. 4. 2019 firmou
SEDOZ DZ s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČ 242 18 537, ve věci
stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice č. II/324 Podmoky,
správní obvod Poděbrady, z důvodu opravy povrchu komunikace v km 2,102 – 2,542 silničního
staničení a současně pro stanovení objízdných tras.
Správní orgán žádost posoudil dle zákona o silničním provozu a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a následně v souladu s ust. § 77 odst. 5)
zákona o silničním provozu nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby
k projednání připomínek nebo námitek a vydal opatření obecné povahy pro stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Poučení:
Ve smyslu ust. § 77 odst. 5) zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti
pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Městského úřadu v Poděbradech. Ve
smyslu ust. § 173 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řad, nelze proti opatření obecné povahy
podat řádný opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení § 101 a násl. soudního řádu je možný
přezkum u soudu.

otisk úředního razítka

Soňa Gombíková Glattová
referent silničního hospodářství
Příloha
Vyjádření č. j.: KRPS-122656-1/ČJ-2019-010806-ZU
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Podle ustanovení § 172 odst. 1) správního řádu toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu v Poděbradech, Obecního úřadu Podmoky, Obecního úřadu Velenice, Obecního
úřadu Činěves a Městského úřadu Městec Králové po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem
umožňujícím dálkový přístup a to na www.mesto-podebrady.cz.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ……………………….

Sejmuto dne: ………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
MěÚ Poděbrady, odbor informatiky, podatelna – k vyvěšení na úřední desce
Policie ČR-KŘ, Územní odbor Nymburk, Dopravní inspektorát Nymburk, Boleslavská 1831/13, 288 29
Nymburk, IDDS: 2dtai5u
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IDDS: a6ejgmx
SEDOZ DZ s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň, IDDS: mrr9x73
Obecní úřad Podmoky, Podmoky 42, 289 04 Opočnice, IDDS: wqxb46g – k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Velenice, Velenice 130, 289 01 Dymokury, IDDS: n7nbwjt – k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Činěves, Činěves 250, 289 01 Dymokury, IDDS: 8g6aw4t – k vyvěšení na úřední desce
Městský úřad Městec Králové, Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové, IDDS: ckrbctw –
k vyvěšení na úřední desce
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Vančurova 1544, Kladno 272 01, IDDS:
wmjmahj

Kontrola věcné, obsahové a právní stránky:
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